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 رک رل للا
 کک ر اللوتس

 هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلاو

 ربع نم) ناونع تحت اهتررح تاملك هذهف : دعيو

 تايصخشلا زربأ فرعتو « حراخلاو لخادلا نم روهدلا ىدم

 ركذتي نأ دارأ نمل ربعو تاظع اهيفو ةربدملا نتفلا كلت ىف

 . نوعلاو نوصلا ىلو هناحبس هتلاو . اهعشن

 خب راربألا هباحصأو تي هنا لوسر هيقل ام فاخب سيل

 نولخدي سانلا ادب نآ ىلإ مهديك فونص تلاوت لب ةيمالسإلا
 ىناغت لضفب مهرحن ىلإ نيدئاکلا ديك دتراف اجاونأ هلا نيد یف

 هلا تاولص ىغطصملا ةرضح هيجرتب ىسأتلا ىف نيملسملا

 . ریبکو ریغص لک یف هيلع هماللسو

 بذلا ليبس ىف مهترباثمو خد ةباحصلا ةرباصم تناكو

 ینح فصو لک قوف یب هلا لوسر نع عافدلاو « هلا نيد نع

 لعشمل ةلماح ةمألا هذه تزربو «روبحلا معو « رونلا لمش
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 ضعب انيقل ادإ بحع الو « رخفن هب انلز امو رشبلا نويع رهب امم

 ىلع بلغتلا ىلإ قيرط الو « نمزلا رخآ ىف هنلا ليبس ىف باعتأ
 هللا ناوضر ةباحسملاو ايب ىبنلا ذاختاب الإ بعاتملا كلت

 ءازإ ةرباصملاو ةرباثملا هوجو ىف ةنسح ةوسأ نيعمجآ مهيلع

 العحي ءادعألا نم ديكلا فونص راكذتساف ٠ ثادحآلا رطخأ

 رتب هلمعامعو .هبسانيامب فقوم لك ىف انتحاسأو انرذح ذخأن

 مهصح ر ا هللا لوسر لاتق ىف شيرق ىلإ مهسد نم ريضنلا

 ام ماحتقا ىف حاجنلا قیرط ىلإ یدهیي سارىن ثادحاألا كلت

 صضرألا عاقب يف مالسإلا رشتناو ىلعألا قيفرلا ىلإ ي ىبنلا

 نتشلا تآدب ثب نامنع دهع لئاوأو رمعو ركب ىبأ ىیدهع یف

 نيلل نينتافلا فاعضتساب نيرونلا ىد دهع ىف اهسوؤر عفرت
 مل ةتيبح ىرطب هدض سوغفنلا ةراثإ ىف ثيثشحلا مهيعسو « هبناج

 نوعفدنم عفدناف دعب دئاكملا كلت لثم اوربخ ثي ةباحصلا نكت

 افاقيإ عيرسلا مدقتلا فقوأ امم ثدح ام ثدح ىتح ةنتفلا ىلإ

 تعفلت تايصخش ىعسمب هدعب نتشلا ترمتسا اذکهو

 ا ا و اک و ی ااو اار

 رثمتي دلب ىلإ دلب نم هلقنت نم ىدوهيلا ءادوسلا نباب فورعملا



 )ہل مالسإلل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

 مل ةيناطيش ىرطب تون نامنع دهع ىف نتفلا ةراثإل هلايذآ ىف

 . اهنم ةظقي ىلع روهمحلا نكي

 نم الجر نإ : )٤ - ٠٤١( ططخلا ىف ىزيرقملا لاق

 نباب فرعو ًابس نب هللا دبع هل ليقف ملسأ نامثع ةفالخ ىف درهيل

 ديري نيملسملا راصمأ ىلإ زاجحلا نم لقتني راصو ءادوسلا

 لزنو هلهأو مالسإلا ديك ىلإ عجرف كلذ قضي ملف مهلالصإ

 الو لئاسم اهلهآ ىلع حرطي للعجف نيئالثو ثالث ةنس ةرصبلا

 كلذ غلبف . هلوقب اوبجعأو هيلإ اولامو ةعامج هيلع لبقأف حرصي
 املف هيلإ لسرأف ةرصبلا ىلع ريمأ ذئموي وهو رماع نب هللا دبع

 تبغر باتکلا لهأ نم لجر : لاقف ؟ تنآ ام هلاس هدنع رضح

 جرحا ؟.كنع ىنغلب ءىش ام :لاقف .كراوج ىفو مالسإلا ىف

 اهب رقتساو رصم ىلإ راسف اهنم ةفوكلا لزن ىتح حرخف . ىنع

 . هنم تلبق ىتح ةعجرلا ىف ثدحتو ... بحعلا سانلا ىف لاقو

 - بلاط ىب نب ىلعو ىصو ىبن لكل ناك هنإ : كلذ دعب لاقف

 لوسر ةيصو زجي مل نمم ملظأ نمف کی دمحم یصو تا

 .هتمأ ىلع ةفالخلا ىف هيصو بلاط ىبأ نب ىلع نأ ىف س هنا

 اذه ىف اوضهناف قح ريغب ةفالخلا ذخأ نامثع نأ اوملعاو :لاقو

 فورعملاب رمألا اورهظأف مكتارمأ ىف نعطلاب اوؤدباو « رمألا

 نم بتاكو هتاعد ثبو « سانلا هب اوليمتست ركنملا نع ىهنلاو

 هيلع ام ىلإ رسلا ىف اوعدو هوبتاكو راصمألا لهأ نم هيلإ لام
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 بيع ىف اهنوعضي ابتك راصمألا ىلإ نوبتكي اوراصو « مهيآر

 امب رخآلا رصملا لهآ ىلإ مهنم رصم لك لهآ بتکف مهتالو

 .«ةعاذإ ضرألا كلذب ارؤلم ىتح نوعنصي

 نميلا نم هلصأ ناك* : قشمد خيرات یف رکاسع نبا لاق

 نع مهتنليل نيملسملا دالب فاطو مالسإلا رهظأف ايدوهي ناكو

 ضانفآو . ؛كلذل تشمد لخدو رشلا مهنيب لخدير ةمئألا ةعاط

 نامثع دهع ىف ةنتفلا تمن اذكه . هخیرات یف هنابنآ یف ریرج نبا
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 ىصو هنآ تاي ىلع دهع ىف لوقي ىذلا وه هسفن ىدوهيلا
 ثدحآو . صنلاب هدعب نم هتمآ ىلع هتغیلخو تر هللا لوسر

 ت هللا لوسر ةعجربو ايندلا ىلإ هترم دعب ىلع ةعجرب لوقلا

 ملايلع نأ معزو ( عشوي ىف دوهيلا ضعب ىأر وه امك) اًضيأ

 ىف ءىجي ىذلا وه هنآو ىهلإلا ءزحلا هيف نآو ىح هنأو لتقي

 ؛) ططخلا ىف امك هطوس قربلاو « هتوص دعرلا نأو « باحسلا

(AY -— . 

 فانصأ تبعشت اذه ًابس نبا نمو : ىزیرقملا لاق مث

 ىلإ هتوم دعب مامإلا ةعجرب لوتلا ذخآ هنعو ةضفارلا نم ةالغلا

 رخأ) بادرسلا بحاص ىف مويلا ىلإ ةيمامإلا هدقتعت امك ايندلا

 اوذخأ هنعو 'حاورألا خسانتب لوق وهو (رشع ىنثالا ةمئألا

 )١( ةت هللا لوسر ةوعد ىفانب وهو دوهيلا دوملت ىف دوجرم ةعجرلاب لوقلاو .
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 نب ىلع دعب ةمثألا ىف لحي ىمهلإلا ءزحلا نأب لوقلا اًضيأ

 امك بوجولا قيرطب ةمامإلا اوقحتسا كلذب مهنآو بلاط ىب
 ناك ىآرلا اذه ىلعو . ةكئالملا دوجس مالسلا هيلع مدا قحتسا

 .« ها رصم دالبب (نييديبعلا) نييمطافلا ءاشلخلا ةاعد داقتعا

 لب ةعماج كانه مهلو دنهلا ةيليعامسإ داقتعالا اذه ىلعو

 نييعماجلا ضعب ةطساوب مويلا رصمب مهتاياعد رشن ىلإ اودعت

 ةمصاع تناك ةرهاقلا نأ ثيح نم ميدق ذنم رصم وف مهاوهل

 نييمطاشلاب مهضعب مهيمسي نيذلا - نييديبعلا دهع ىف مهكلم

 دودخألا داقيإ نم ههجو هللا مرك ىلع هلعف امو - اروزو اتاك

 ‹ لحنلا خيراوتو « قرفلا بتك ىف فورعم ثيبخلا اذه عايشآل

 نباو ٠ ىدادغبلا رهاقلا دبعو « ىنالقابلاو ٠ مازر نبا صن دقو

 ‹ ىواخسلاو ‹ رجح نباو . هطبسو « ىزوحلا نباو « ىناعمسلا

 مهنآ ىلع ملعلا لهآ تاقث نم مهريغو نرلرط نب سمشلاو

 ىزيرقملاو « ريثآلا نباو « نودلخ نبا مهوت نإو نييمطافب اوسيل
 . هريغو ىواخسلا نالعإ ىف ةحورشم بابسأل مهبسن ةحص

TO 
 ناكو - اديعس همسا ناکو - ديبع ىلإ نوبستني اوناک امنإو
 2 ماشلا یف نک => هلت ادادح ًاید وهب

TE SG A CT ET 

 لخدف ًايدوهي ناكو .. ادادح ةيملس نم ناكو . ىدهملا مهنم



 0 مالسال ديكلا ىف خيراتلا ربع نم
 ىولع شیرش هنآ یعداو « هللا ديبعب یمستو . برغملا دالب

 . «ىدهملا هنإ هسفن نع لاقو . ىمطاف

 ىف رکاسع نبا لوق سلك نب بوقعي نییدیبعلا هيفف نعو
 لیح هلو رکم اذ اًنيبخ « دادغب لهآ نم ًایدوهي ناک قشمد خیرات

 ىف ًعمط ملسأ فيك ركذ نأ ىلإ - 'ءاكذو ةنطف هيفو « ءاهدو
 .- ةرازولا

 رخألا مههيتف نع ريبکلا مالسإلا خيرات ىف ىبهدلا لاقو

 نم هخالسناو هتقدنز ىلع لدت هغفيناصتو» . ىناوريقلا نامعنلا

 'لاقف هيلإ ءاج ايبرغم نأ درو امك موقلا قفان قفانم هنآ وأ « نيدلا

 دحام هږوعد ىنعي - ةرعدلا ىف لوخدلا ىلع مداخلا مزع دد

 لمح ىذلا : لاق ؟ كلذ ىلع كلمحبي ام : لاقف - ةيليعامسإلا

 اذامل تنآأف . مهاولح مهاره ىف انلخدآ نحن : لاق . اديس

 .(!؟. لخحدت

 - ۳) دامعلا يال بهذلا تارذشو ٠ ىبهدلل ربعلا ىفو

 ىضاقلا ىناوريقلا روصنم نب دمحم نب نامعنلاو» : ۷

 ةلودلا ةاضق ىضاق اًنطاب قيدنزلا . ارهاظ ىعيشلا ةقينح وبأ

 و ةعيشلا هتف ىف اباتكو ةرعدلا ءادتیا باتك فنص ءةيديبعلا

 نآرقلا ىناعم اهيف لدبي ٠ نيدلا نم هخالسنا ىلع لدت ةريثك

 هنيا هدعب یلوو بجر یف ه۳ ٣۳ ةنس رصمب تام ءاهفرحیو

 ىسلبانلا ركب ابأ - ةرهاقلا ىناب - ىديبعلا زعملا ملس دقو



 )ر مالسالل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

 ةلود ادس نآ كلذ نم ملعيف ۲۸١( - ۱۱) ریثک نبا خیرات یف

 . ةلحنو ابسن ةيدوهيلا اهتمحلو نييديبعا

 یرعسلا العلا ياو متتحلا لاس ىرکذ ءایجإ یف نوسم
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 . نيقيلا لهآ هابأي نيدحلملاو داحلالاب اهيونت الإ اذه نوي

 نورهظي موق مه : نييديبعلا نع لوقي ىنالقابلا ناكو

 رارسألا ةشك) فلآ ىتح «ضحملا رفكلا نونطبيو ٠ ضفرلا

 سومانلاو مظعألا غالبلا) تاک لوا اوو

 . رصمب نييديبعلا ةاضق ضعبل ( ربك آلا

 ناك ام فشك» هباتك مهيف ةماش وبأ ظفاحلا هدعب فلأو
 . «ديكلاو ركملاو . بذكلاو . رفكلا نم ديبع ونب هيلع

 SEOs ۱۲) هخیرات یف ریثک نبا مهنع لاقو

 ن ا سحنأو < مهملظآو مهربجأو ءافلخلا ى أ

 هریرم

 هو ا كن مهلتف نيدلا» : ىسباقلا نسحلا وبآ لاقو

 مهودريل سانلا اهيف نوبذعي اوناك ىتلا رحنلا راد ىف احبذ هدعب



 مالسالل ديكلا یف خیراتلا ربع نم س( .)

 ملاع نيب ام لجر فالا ةعبرأ - ةباحصلا ىلع ىضرتتلا نع
 .«ةياحصلا نعل ىلع ترملااوراتخا دباعو

 ىفف - مهحلطصم ىلع - اوقرشو مهل اوعاصنا نيذلا امآو

 نيب اميف نيملسملا ةماع نم مهولتق نيذلا امأو ةرثكلا نم ةياغ

 . هناحبس هللا الإ مهددع ملعي الف رصمو ىصقألا برغملا

 نع مهداعبا یف اهتمئأو بهاذملا ءاملع اهردصأ ىتلا ةقيتولاو

 ريثك نبا خيراتو ‹ ىزوجلا نبا مظتنم ىف ةنودم ىكزلا بسلا
 نمر . ةقثلاو ملعلاو نيدلا ىف لابج اهيلع نوعفرملاو ٠ امهريعو

 الو مهفرعي ملو هسفنب مهساق دادغب ةفيلح ىلإ مهزايحنا نظ
 بفشك» ىلع تقلع اميف كلذ تنيب امك ةفيلخلا كلذ فرع
 هنيدب زتعملا رحلا ملق نأش نم سيلف الار

 تاقث بتك تظتكا نيذلا مالسإلا ءادعأ ةرصانم ىف لاسرتسالا

 .ةيداحلاإلا مهئابناب ملعلا لهآ

 هللا رمأب مكاحلا نع ٩4( - ۱۳04 رات ف ریتک نیا لاق

 دق ناكن نوعرف اهاعدا امك ةيهولألا ىعدي نآ موري ناك» : مهنم

 ىلع سالا موقي نأ همسا ربنملا ىلع بيطخلا ركذ اذإ ةيعرلا رمأ

 ت ءايعدأ مهنآ" ھه ۲ ةنس منعلا لهآ هردصأ ىذلا رضحملا ىفو ()

 ىضرلا ناغيرشلا هيلع عقو نم ةلمج نمو "...هنع هلا ىضر ىلع دلو ىف مهل

 ب و ن ی لا ددا راو ٠ ىضاقلا ىناشكآلا دمحم رزبآ .ىضترملاو

 عوضخلا بحب ىعرش مكح اذهو ةمئألا رابك نم مهريغو ىرودقلا نيسحلا

 .(ز) . قحلا فلاخي امب مكح امل اه ريفاذحب ايندلا ءالزه ىطعأ ولو هل



 ( )دد مالسإلل دیکلا یف خیراتلا ربع نم

 كلذ لعف . همسال امارتحاو « هركذل اًماظعإ « اًنوفص مهمادقأ

 لهآ رمأ دق ناكو نيفيرشلا نيمرحلا ىف ىتح هکلامم رئاس یف

 ىتح « هل ادحس اورخ هركذ دنع اوماق اذإ صوصخلا ىلع رصم

 نمم « مهريغو عاعرلا نم قاوسألا ىف نم مهدوجسب دجسيل هنإ
 موي ىف هل دوجسلا نوكرتياوناكو ٠ ةعمحلا ىلصي ال ناك

 .'هاأ مكاحلل نودجسيو هريغو . ةعسجلا

 دادزا مث : (۲۹۸ - ۷) مظتنملا یف یزوحلا نبا لاقو

 نم موق راصف . ةيبوبرلا ىعدي نأ هل نع ىتح مكاحلا ملظ
 ٠ ىيحم اي ءاتدحآ اي ءاندحاو اي : نولوقي هوأر اذإ لاهحلا

 . اعيمج هلا مهحبق تيمم اي

 ىلإ ه ۳۸١ ةنس نماذه مكاحلا مكح ةدم نأ ملع نمو

 تنتلي ال الماک انونحم ناک هنآب هنع راذتعالا یری ه ٤۱١ ةنس

 وهو مكاح ىقبتسي نأ ةداعلا ىراج ىف لاحملا نم نأل . هيلإ
 تعرغت اذه مكاحلا نمو « ةنس نيرشعو سمخ ةدم نونحم

 رثألا ةصالخ نم ثلاثلا ءزحلا ىفو ءزوردلا دنع ههيلأت ةلحن

 ىف لودلا نم ةلود ىردنانسلو . مهيف بهاذملا لهآ مكح

 ةبلاقصلا فونص برعلا باقر ىلع تمكح مالسإلا خيرات

 نييباتكلاو دوه يلاو « نمرألاو ٠ مورلا فئارطو « نييبلتصلاو

 ةلواحم ىكبملا كحضملا نم نوكيف نييديبعلا ةلود ىوس
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 ىف ميدقلا بارحملاو ٠ نمزلا رخأ ىف ءالؤه لاثمأب زازتعالا

 ءالؤه اياقب رظن ىف ىصقألا دجسملا ىف دوهيلا ىكبمك رهزألا

 تاباعد ةماقإ نم مهنكمت بيجسعلا نمو دنهلا ىف ةيليعامسإلا
 . نمزلا نم ةلفغ ىف رصمب مهل

 ال ىهو - تارحك ىف ةيليعامسأإلا ةعماحلا ىف اباش ىرت

 - مواعم وهامك امدواحور ايليعامسإ روكي ال ابلاط لقت

 ىدسيو . ىفنح وأ ىعفاش هنآ مساب رهزألا ىلإ ام اموي بستي

Eاعلا لا  
 زعملا نب ميمت ناويد نع هل لاقم ىف ةلاسرلا ةلجم نم )۳۳١(

 ىف ىربكلا مهتلود اوميقي نأ نييمطافلل حيتأ ام اذإف» : ىديبعلا
 امك ةغللا ىمحت ةيمشاه ةيبرع ةلود مامأ نحنف لينلا ىداو

 ك تخوا ا اا يا و ا اا

 هسفن باشلا اذهو : مالسإلا ةلجم نم (ه ٠۳١١ - ۳۹) یف

 نب ميمت ىف لايق ام نسحأ نمو» لاقملا كلذ ىف لوقي ىذلا وه
 - قيشر نبأ لوق ىمطافلا زعملا

 ىدنلا ىف هانعمس ام ىلعآو حص

 ميدق ذنم روثأملا ربخلا نم

 ايحلا نع لويسلا اهيورت ثيداحأ

 ميمت ريمأآلا فك نع رحبلا نع
(< | 



 ( مالسالل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

 مل هنآ عم ىديبعلا زعملا نب ميمت قيشر نبا حودمم لعجف

 هحودمم لب « ةنانر دئاصق هحدم یف مظنی نآ روصتی یتح هک ردب

 سيلو « ةافولا رخأتملا سيداب زعملا نب ميمت يشر نبا ىدلب وه
 صنلا هيفو لصاف طخ ريغ ناكلخ نبا خيرات ىف امهيتمجرت نیب

 اراهن ليللا لعجت ةياعدلا نكل سيداب نبا وه حودمملا نأ ىلع

 ءا ضالاو

 رهزألا ةلحم نم ثلانلا ءرحلا ىف هارت ام كلد نع دزو

 نع داغ الاب ةه لا راتب تخت( ۸١ ص) هه ۳9۷

 ..ضعتلا

 فالتخا ىلع نيملسملا عيمج ةبعك رهزألا نوكي نأ - ۳

 نم قحألا وهف - ةيقب هل ناك نإ - ةيليعامسإلاو « ةيمامإلاو
 . هاوس

 ىهام فرعي نمم ةحارصلا هذهو ةأرحلا هذه ىلإ رظنا

 مهبتك فرعي ناك لاقملا بحاصو !؟ ةيليعامسإلا ةلحن

 زارط اذه نكل . لقألا ىلع ةيرصملا بتكلا راد ىف ةظوفحملا

 . ةعاضبلا ميلستل ديهمتلا ديري ناك بتاكلا ناكف . ةياعدلا ىف

 اديهمت ناك ام امويايمسر ةساردلا نم رهزألا ءالخإ نأ امك

 . مهرحن ىف نيدئاکلا ديك در هلا نکل . اضيآ كلذل

 ۶ ورسم لوطي ةيليعامسأإإلا ءاكب دمآ نأ ىلع لدي اممو
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 عىزملا فاقوألا ةنيدم نم ةريبك صصح كالتما ىف مهميعز

 سيئرو ةيليعامسإلا ميعز نيب ةثداحملا رضحم وفو اهؤاشنإ
 نع فشكي ام نينس لبق تالحملا ىدحإ ىف روشنملا رهزألا

 .نمزلا بئاجع نم كلذ لكو . ددصلا اذه ىف مههاجتا نم ريثك

 ضا ر) ناناعن فورجملا درهلا ف ةتاعلا فاطر رو

 .ىسابعلا روصنلا مايا یف قیرشملا نم مدت ناک یہا (تولاجلا

 برقعي نب قاحسإ ىسيع وبأ دوهيلا نم ةيوسيعلا ةفئاط سيئرو
 اا ف ل الا ااا

 ناديرب اناكو . ةصاخ برعلا ىلإ نكل لسرم ىبن ي ادمحم
 نم مهريغو برعلا نيب أم داسفإو نيملسملا نيب سدلا كلدب

 امنإ» : ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصنملا ىمالسإلا ءاخألا

 ٹوعبم ت هنآ روهظ عم( : تارححلا) 4 ةرخإ نونمزملا

 ةرعنلاو « ميكحلا نآرقلا صنب اريذنو اريشب سانلا ةفاك ىلإ

 ركمب اعادخنا نوكت ىمالسإلا ءاخإلا رجه عم ةيرصنعلا

 هتريصب تسمطنا نم الإ كلذب عدخني الو .ءالؤه نم نيركاملا

 . نرصلا هنا لأسنف ىلوألا ةيلهاحلا ةهاتم ىف هاتو
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 نوئشب نيلغتشملا مهت ةصاخ لامعأ مهنم ةئالثلو . ةفسلفلاو

 .نرميم نباو .ةنومك نبا :مهو «راظنألا مهيلإ تشلنف مالسأإلا

 اکله از



 )د مالسالل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

 ىدادغبلا ررصنم نب دعس نيدلا زع : وه ةنومك نباف

 نع ثاحبألا حيتنت) فلآ حيرص دحلم : ه ٠۸۳ ةنس ىفوتملا

 نايدألا ىلع ىضقي نأ الواحم ةربنلل هيف ضرعت (ثالثلا للملا

 نم هسفن ىلع ىضق نكل : ىئادعأ ىلعو ىلع» : الئاق . ةثالثلا

 اده دض دادغبب سانلا راث ثيح نايدآلا ىلع ىضقتي نأ ريغ

 ةلحلا ىلإ ىودنص وف هبرهي نم دجو هنأ الإ هلتتب اومهو دحلملا

 - رمحآلا - تملا لاته هک ردآ مث امایآ هد ماقأف هنا دنع

 ثداوحلا» نم (١٤٤ص) ىفامك نينارسخلا نيب اعماج

 ءىطوفلا قزارلا دبع ريبكلا خرؤملل ةعباسلا ةئاملا ىف ةعماجلا

 ىقدص ليمج نمزلا رخآ ىف ىدوهيلا دحلملا اذه ىديرم نمو

 یفاصرلا اذکو . هدنع ظوفحم هل تاتکب رختنی ناکو « یواهزلا

 .فورعملا

 رفظم هيقفلا ىلوصألا مامإلا ةنومك نبا باتك ىلع در دقو

 ةنس ىفوتملا ىدادغىلا ىتاعاسلا بلغت نب ىلع نب دمحأ نيدلا

 اهنم ةقسلغلاو قطنملا ىف تاغفلؤم ةدع ةنومك نالو «دزهبىلا

 . لوتقملا ىدرورهسلا باهشلل تاحيولتلا حرش

 هلأ هيزنت ىلع ىرحف دشر نباو ٠ ليفط نبا لاثمأ ىلع ةغسلغلا

 صروصن ليوأت عم ثداوحلا ةهباشم نعو ةيمسجلا نع هناحبس
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 مهنم ةنئاط سيئر حبصأف حيرصلا هيبشتلا ىف دوهيلا بك

 ةلالد» ىف نيملكتملا ىلع لماحتلا ديدش وهو . مهمعزتي

 « هيلع درلاب مامتهالا ىليلق مالسإلا ءاملع ىرت نكل «نيرئاحلا

 ىف ثيبخلا هيعس ةهج نم ىتآ هعم مهنم لهاستلا اذه لعلو

Reىف اردجرف مهنيب ثراوتسلا ميسحتلا ةطرو دلا  

 ا ا ر ی

 درلا لهس هنركل هب اولابي مل نيملسملا ىرشل هصرعتو « مهدنع

 و حلا ك و

 صقنلاو ةدايزلا لمتحي ال اًجاو نوكي هرادقم ناب (اًميدق

 ثيح ئراط ضرع مسجلاب مئاقلا لصتملا مكلا نأ نع ايضاغتم

 مسج رگ یف هۋاعدا نکمی امم بوجولااذه لثم نآ نع لغغ

 اذه نوميم نبا یأرب فسا لکب هلوقعم یف ' ینارحلا خیشلا
 ين ىدقالا لغ درلا هتلواحم ىف صاخلا لا ترجو یف

 نبا ىأر طوقةس روهظ عم ةهج نع هلالج لج ىرابلا هيزنت

 مولعملاب نيقلعتملا ةدارإلاو ملعلا ريغت زيرجت ىف اكلم نبا

 ةيميت نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا ربآ نيدلا ىقت وه )١(
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 ثودح بجوي ةفصلا رسضن ىف ريغتلا نآ عم - ريغتملا

 ادهو ' هيزنتلا اذه نع هيزنتلا بوجو ىعدا ىتح - فوصوملا
 ىف ثدارحلا لولحل زيوحتو . دهاشلا ىلع بئاغلل هنم سايت

 هنم اصرحو دحاو نأ ىف ةفسالفلاو نيملكتملا دنع لاحملا هن

 لئاقلا لوقو . مالسإلاب هرهاظت دعب دوهيلا هيبشت ةمادتسا ىلع

 وهامك ةفعلا ريغتب لزقلا ريغ قلاعتلا ريغتب نيم كتملا ن

 . هعصوم یف حورشم

 ةدارإلاو ملعلا ىف اكلم نبا ىآر ىنارحلا خيشلا عسو دقو

 ٠ ىشملاو ‹ سملاو ٠ توصلاو . فرحلا للمشي هلعج نأ ىلا

 جرخف ةحاقو لكب كلذ ريغو ةهحلاو دحلاو . ةكرحلاو دوعقلاو

 ملع ىف ريغت ال هنآ عم . هنود باجح ال ايب اج ورخ ةداحلا نع

 ىف امك نيناکمب الو نینامزب اسيل امهنأل هتدارإ یف الو هنا
 وأ ىنامز رخت و مدقت هل سیل یروضح هنا ملع لب ؛دهاشلا

 ام لکو هلالج لج هتدارإ كلذكو « امهنع هناحبس هيلاعتل ىناكم

 ناكملا ىف دودمملا طخلا طاقنو نامزلا تانآ ىلع طوسبم وه

 ريغت الف رخآأت الو مدقت ريغ نم باث ًاينادحو املع یلاعت هملعی

 مالعأ هيلع ناک اذِإ الثم ریبکلا دومعلاف هناحبس هتد'راو هملع یف

 بسحت اهنم نول ىلع ةلمنلا عضو دنعف ةيزاوتم ةضيرع ناول

 نم ءارحص ىف من الشم داوسلا نم ءارحص ىف ىشمت اهنآ

 اهترصاب فعضل رخأتو مدقت هيف اهراصبإف اذكهو ضايبلا



 السلات فک یک خیرا ا ربع ن س ت )۸

 مدقت نودب ةدحاو ةرمب ناولألا كلت ىرن اننإف انترصاب فالخب

 امب هبش ی هل سیل هاب قلعتی ام لکو . هللا دنع فیکف رخت الو

 یف الو هملع یف ال ناکمب الو نامزب دیقتلا روصتي الف « اندنع

 غيزلا نم نيلجرلا دنع ام طقسأف ىنارحلا خيشلا ذخآ دقو هتدارإ

 ىفوت نرميم نب ىسومو ٠ نيربتعملل ةربع كلذ ىفو « نيسملا

 ق
 مو ع 0 2۷ )ور ف سا الا نا وتا لاف

 اذه ناكو ‹ رصمب هنامز ىف دوهيلا سيئر .اده نوميم نبا

 رصم مدق املف ... سلدنآلا نم لحرو مالسإلا رهظأ دق ىدوهيلا

 2 ˆ ةعيرشب نوديقتي ال مهو نييديبعلا ةلود ىف كلذ ناكو -

 هنم لبشف . مالسإلا ىلع اهركم ناك هنآ ربخأو « ةيدوهيلا ىلإ

 امنإو . (نيرئاحلا ةلالد) باتك اهنم فيناصت مهل فنصو « كلد

 مھل هددوتو ضالاا ءاملع ةطلاخم نم دافتساام داغفتسا

 .«ه ا هتيرذ نم ناك نم لك ىف دوهيلل رصمب نآلا ىلإ ةسايرلاو

 ا ا و ادعا لاو هاوو

 رهو هرمع مظعم ىضق ه ٥٤۷ هنس ىفوتملا ربتعملا بحاص

 :(ذيملتلا نبا هب لثمتو) هلوقب هاجه حلفأ نبا نآ عمس املو یدوهب

 ب يص ي ټا ڇ

 هيف نم هيف ودبت ملكت ادإ
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 . هبلق ىف امب ملعأ هتلاو ناوهلا نع اداعتبا مالسإلاب رهاضت

 هذختاو هدنع هتيغب ةيميت نبا دجو ىذلا ديحرلا فوسليفلا رهو

 هناحبس هللا ىف ثداوحلا لولح زاوحب لوقلا ىف هسفنل ةودت

 .نيكافألا كفإ نع هلا ىلاعت

 بيلاسآ راكذتسا نأ هيف بير ال ىذلا هب ملسملا نمو

 ديزي امم خيراتلا لوط ىلع هنم لينلا ىف ىمالسإلا نيدلا ءادعأ

 ٠ عافدلا قيرط رينت ةريصب هليبس ىف داهجلاو هنع بذلاب مئاقلا

 عضارمب ربتعنو ءادعلا ىف مهكلاسم ركذتسن نأ انيلع بحي اذلو

 ضعب تركذ نأ دعبو ءانرمأ نم ةنيب ىلع نوكنلاهيف ربعلا

 ضعب نع نآلا رتسلا فشكأ ىمالسإلا نصحلا لخاد یف مهلیح

 ىلع ةريسيلا جذامنلا كلتب لدتسنل جراخلا نم ةيئادعلا مهلامعأ

 تک تالغا دقو انعالطا ءأرو ةريدملا ةريثكل | تآلامملا

 اوناك نيذلا بيلصلا ةلمح نم بصعتلا ةبصع ءابنأب خيراتلا

 نورق ىف ىمالسإلا قرشلا ىلع فويسلا ديرجت ىف اوت كت
 امب مهراد رتع یف مهنید ریصم ىلع نوفاخی اوناک ثیح ةعباتتم

 . عاقصألا ىتش ىف ةيرشبلا بوعشلا
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 ىف ناك نكل ةدشلا ةياغ ىف ةلصاوتم مهتالمح تناكو

 الصآ مهتفنأ فنأ سمي الو ‹ مهرانب ىلطصي ال دسأ نيرعلا

 ارقوذت ءازعأ ةابأ نورقلا كلت ىف نوملسملا ناك ثيح كلاذ ذإ

 ميلاعتلا تلغلغت دقو « حيحصلا ىنعملاب ةيمالسإلا ةايحلا زع

 اهصايح نع درذلا ىلع مهلمحي الغلغت مهسوشن ىف ةيمالسإإلا

 ملو . ليبسلااذه ىف لاغو رصخترم لكب نيحضم مهجهمب

 داوي نم مهنيب الو ٠ ةينيدلا مساوملا مالسإ درحم مهمالسإ نكي

 ءانبج وأ ًاروخ وأ ةنايخ ءادعألا ًالامو هلوسرو هللا داح نم

 نرمجاهملا دترا ىتح مهثاياغ ىلإ ءادعألا لوصو نود اولاحف

 .نينح ىفخب نيعجار مهجاردآ اوداعو مهباتعأ ىلع

 ىف اوأر امم مهصئارف تدعتراو ؛ مهفادقأ تلزلزت دقو (

 نا واو ااو ي لاا مالسإلا
 هذه یف اولواحف مهراید یف مهنید ریصم یلع افوخ اودادزاف
 ا لك ةعاذإب هب نوتيدي امع ىمالسإلا رطخلا عفد ةلحرملا

 عقاولا نكل روزو ابذك برغلا دالا ف نيماعلاو مالسإلا نع

 تناك امنإ ادع جالا نوک یک ارا تاضهن ن

 الا تورلا ا ق لا ن اها لااا م

 اا عاام ال ر لا ماي تا ا

 نوكت نأ دح ودعت نأ عطتست مل ةيرثوللا تناك نإو فورعملا
 نع اوعاذأ مكو « مهقرف ىقاب ىف ةلغلغتملا تاينثولا نم ةحفص



 )د مالسالت دیکلا یف خیراتلا ربع نم

 نيبج هب ىدني امم ةقفلم بيذاكأ نم ةلحرملا كلت ىف مالسإلا

 مالسإلاو ٠ راتسلا ةفوشكملا تاءارتفالا كلت نم الجح رحلا

 فورعملا ىبرغلا بتاكلا نإ ىتح اليصفتو ةلمج اهنم ءارب
 ةيذاكلا تاياعدلا كلت نم ملآتي اک ي کوی

 نأ ريغ نم نيملسملاو مالسإلا نع ةيبروألا تائيبلا ىف ةعاذملا

 : لوقيو ةتيقحلا نم لظ اهنم ءىشل نوكي

 مهنيد نع عاذي ام مهغلب ول نولوقب نوملسملا ناك ادام»

 نورقلا يف ةروالا طاسوألا ىف تاقارخلا و ريطاس الا رم

 كلت لوحي نورقلا كلت ىف مكاحلا لهجلا ناك ذإ ىطسولا

 ا ت ا نالا توه اا
 ىلإ ةيبروألا طاسوألا ىف ىشفتملا دصقلا ءرس نإ ىتح : لاق من

 0 و ا ا ا

 ئراضتلا نم رغاش لک ناکو < كاد ذا مهنع ةعاذملا تافارخلا

 اپا Nes ا
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 ا نوم ارا ھا و تال کو ک0

 نم عنشأو . هنإ هنآ هسفن نع هيف نلعب ايد دجوأ ت ادمحم
 ىلع یتآو ةينثولا مده ىذلا دمحم ىف اودقتعي نأ برغأو كلذ

 لجر هنإ : دوجولا نم اهلازأو مانصألا مطحو ساسألا نم اهنا ينب
 یراصنلا ناكو !بهذلا نم عونصملا هلكيه ةدابع ىلع سانلا لمح
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 ةيداكلا ةعاذأالا كلت تناكو ! مهمانصأ اولازآو اوداع نيملسملا

 نمزلا كلذ ءارعش ضعب مظن دق لب - مهدالب ىلع اولوتسا
 (نيابوأ) : الئاق نيملسملا قح ىف ىراصنلا نيب ةدئاسلا ةفارخلا

 هرنهتماو نوماسملا هبرضف راغ حاد ىف ناك - نيملسملا هلإ -

 اوقلآ مث ٠ مهلجرآ تحت هوسادو ةعطق ةعطق هوعطقو هونعلو

 بالكلاو . ريزانخلا هتسادف ةرفح ىف (نوهام) ىناثلا مههلإ

 مث . راقتحالا اذه ةهلأآلا نم هلإ ايندلا ىف رقتحي ملو ؛ هتمطحو

 ناکم لک یف صحغلل الاجر ثعب لراش كلملا ناكو . اهربرخ

 ةدابع تعاذ ثيح ةطسقرس اولخد امنيح نيملسملا مانصآ نع

 اهيف مانصألا اورسكو عماوجلا اولخدف ديدج نم مهنيب مانصألا

 هیکحی ام اذه «- اروزو ابذک اوعاذأ اذکه - دیدح نم قراطمب

 . مهنعاورتساک

 داع ىلع كباذع لسرآ ىهلإ : رشير رعاشلا لاقو

 چ eT مهناک مالنا هلع دمحم مآ دیری - (نوهام)

 منص اومدهاواوموق : لوقيو مالسإلا دصض ماعلا دينحتلا
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 لیبس یف امھب اوحضو امهوقرحاو (ناکامرات) منصو (نوهام)
 ءادع ىف ىطسولا نورقلا ىف نييبرغلا نأش ناك اذكه . مكهلإ

 ىلع ةارتغملا تافارخلا كلت تشاع دقو نيملسملاو مالسإلا

 نسحأ نكت مل ةيلاتلا نورقلا لب ؛ ابروأ ىف ةليرط ًاددم مالسإلا
 ىلع ءارتفالاو مالسإلل ءادعلا حور ىف ةقباسلا نورتلا نم الاح
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 مهتاياعد ىف ةيرغلا هوجو ىلإ مهنيب نوهبتنملا رثك املو

 رخا اقيرط نوكلسي برغلا ةاعد نم نوهومملا أدب مالسإلا دض
 ثوحبلا ريهظمب اورهاظتي نأب كلذو مالسإإلا ىلإ ةءاسإلا ىف

 ىف ةغفلؤملا بتكلا نع لقنلاب مالسإلا خيراتو مالسإلا ىف ةثيربل
 ىلإ نومجرتي ىداليملا رشع عباسلا نرقلا ذنم اوأدبف ٠ قرشلا

 هيف نوری امم « قرشلا بتک یف اهنودیصتی صوصن ضعب مهتغل

 نوري ام ةمجرت مهلمع لوآ ناكو « ىمالسإلا خيراتلل اهيوشت

 . ' وناردنكسالا قيرطبلا نب ديعس « لاثمأ بتك ىف كلذ نم

 جرشلا E SE EE کیلا خيشلاو

 ىف مت «ىرشلا ىیراصن نم '"' يطاملا نوره نب سویروغیرع

 ىف مث - هركذ قباسلا ًابس نبا لايذأ - ةعيشلا ةالغ اهغلأ رداصم

 بتكلا رئاسو . ىربطلاو « ماشه نباو ٠ ىدقاولا لاثمأ بتك
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 مالسالل ديكلا یف خیراتلا ربع نم س )۶)

 ىلإ هديناسأو هصوصن جاتحت امم « نيمسو ثغ نكل ةعماجلا
 بتکب ءدب یذ یداب مهمامتها ناکو لماش دقنو « صحاف رظن

 تارمث رمثي اهيف كيكشتلا نأب مهنم املع ىزاغملاو ريسلا
 رارغألا قرشلا ءانبأ نم برغلا ةدلثم ىف للحتلاو قورملا

 ءانبألل مهضورع ىف داسفلا هوجوو سيبلتلا لخادمب مهلهجل

 . ةيمالسإلا مولعلا ىف ءانبألا ءالؤه علضت مدعلر

 ىسوم لوألا ردسصعلا لاجر نم ريسلا ىف بتك نم لثمأو

 نأ الإ اريخ هيلع اونثأ دقو « ىراخبلا لوعي هيلعو « ةبقع نبا
 مل هنأ ظفاحلا ىليعامسإلا ركذ دقو « باهش نبا نع هتاياور

 باب ىف لیسارملا هيلع بلغت باهش نباو . اتیش هنم عمسب
 .ىعفاشلاو ناطقلا نبا دنع حيرلا هبش هليسارمو .ىزاغملاو ريسلا

 ثيدحلا ىف ردقلا ليلحف خيراتلا بحاص ىربطلا ريرج نبا امأو

 لب هخیرات یف هدروآ ام ةحص نمضي مل هنكل هقفلاو ريسفتلاو

 وأ هئراق هرکنتسی امم اذه یباتک یف ناک امف” : -٥( ۱) یف لاق

 الو ةحصلا ىف اهجو هل فرعي مل هنأ لجأ نم « هعماس هعنشتسي

 نم ىتآ امنإو ءانلبق نم كلذ تأي مل هنآ ملعيلف ةقيقحلا ىف ىنعم

 لاقو . «انيلا ىدأ ام رحن كلذ انيدأ امنإو . انيلا هيلقان ضعب لبق

 اذهبف «جاجتحالا دصق اذه انباتكب دصقن مل اذإ» : اضيأ كانه

 فاتكآ ىلع اهلمحو خيراتلا ىف هتاياور ةدهع نم ًأربت هنآ ملعي

 لهآ هيف شلتخا ىیزاغملا بحاص قاحسإ نب دمحمو ؛ هل اهتاور



 )د مالسإلل دیکلا یف خیراتلا ربع نم

 .هنايضري ال كلامو ةفينح وبأ ناكو .مهنم ريثك هبذك دقو «دقنلا

 یف رفوتت ال اطورش هتایاور یف طرتشا یزاغملا یف هاوق نمو
 .هنمف .هيف ليوط مالك ميدنلا نبا !تسرهف» ىفو . ةبيرلا عضاوم

 نأ هيلإ ىقر ةنيدملا ريمأ نأ ىكحي ةقيرطلا ىضرم ريغ نوعطما
 نع هاهنو اًطاوسأ هبرضو .. هراضحإب رمأف ءاسنلا لزاغي ادمحم

 ناك لاقيو .. هجولا نسح ناكو دحسملا ةرخؤم ىف سولحلا

 یف هباتک یف اهلخدي نآ لأسيو اهب ىتؤیو راعشألا هل لمعي
 دنع ةحيضف هب راص ام راعشألا نم هباتك نمضنف . لعفيف ةريسلا

 طورشب ىزاغملا ىف هتيوقت ىلع روهمجلاو ٠..رعشلا ةاور

 لاجر ىلإ رظنلاب ولو اهيف ىورتلا بجي هلثم تاياورو . ةفورعم
 ىئاسنلا هفعض ؛ هيف فلتخم ىئاكبلا دايز هتيوارف « هيلإ ديناسألا

 هتيوارو . هب جتحی ال : متاح وبآ هيف لاقو ینیدملا نبا هک رتو

 هنع لوقي «اضيأ هيف فلتخم ىزارلا لضفلا نب ةملس رخاآلا

 ديمح نب دمحم وه اذه ةملس هتيوارو . هب حتحي ال : متاح وبآ

 هقیرطبو « بیذکت عنشآ نوریثک هبذک دقو « هيف فلتخم یزارلا
 ىبلكلا نب ماشه امآو . قاحسا نبا تاياور ريرج نبا قوسي

 ديلولا هتيوار امأو ٠ فورعم مهيف مالكلاف ىدقاولاو هوبآو
 امك وه : دواد وبآ هنع لوقيف یقشمدلا ذئاع نب دمحم ملسم نبا

 دلاتا تخاص هكا ر ج امانا ءا

 دحاو ريغ هفعض دقو . متاح ىبآ دنع ثيدحلا كورتمف حرتفلاو
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 نم میهاربإ نب بیعش هنع یوارلاو . عضولاب نابح نبا هامر لب
 ىلع لماحت اهيف رابخآ هلو .ىبهذلاو ىدع نبا دنع ليهاحملا

 قاوم ريغ ىيحي نب ىرسلا اده بيعش نع ىوارلاو . فلسلا

 فیس قوف نم امآو . فیس نع هتایاور یف ریرج نبا خیش وهو

 ريرج نبا ديناسأ تناك اذإف . بلاغلا ىف لليهاحمف لاجرلا نم

 ريسلا ىف هتایاور یف یرحتلا بوجو ںیعت هانرکد امک ریسلا وف
 رحه نميف كلذ توجو نع الضف . دارشالا عضاوم ىف اميسال

 لماحتم ىعيش ىبوتعبلاف . ريسلا ةلمج نم ملعلا یف هنود

 نم ال رامسألا لاجر نم ىناغألا بحاص ىناهبصألا جرفلا وبأو
 (انربخآو انثدحا» د بیحاعأاب داب ناك ؛رابخآلا حیحص ردا

 فرس لخدي . سانلا بذكأ ناك : ىتخبونلا لاق مهتا دقو

 ی و ن ا کارا يور ارولا

 . ه | اهنم اهلك هتاياور نوكت مث هتیب ىلإ اهلمحيو ضحصلا نم

 نم جذامن كلتو .نينظلا اذه نم ملعلا لهآ ىلاعت نا ىنغأ دقو

 ىلع صيرحلا لمحت لوألا ردصلا رابخأو ريسلا رداصم

 وف اميس الو رابخألا ديناسأ ىف غلابلا ىرحتلا ىلع قتاتحلا
 مالالا ادعا ت كسم تلا بيرلا نطاومر دارغنألا عصضاوم

 . رابخألا كلت ىلع ةيضاقلا للعلل الهاجت وأ مهنم الهج

 هيرغلا دري فيك ءرملا فرعي هب لاجرلا دقن ةفرعم ىف عسوتلاو

 ةبرصنملا ءادعألا خاخفأ ىف عوقولا نم ىمتحيف « ىوقلا ىرقيو



 ا هالسالل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

 لاقم ىف كلذ ىف عسوت ضعب تعسوت دقو . مالسإلاب ديكلل

 ديلولا ت دلا نارا )٥ مالسإلا ةلجم ىف ىل

 را ق ا

 e ن چ

 لاو ی ا ا

 ةةجوو راحات دالا لخادم دةر ق ت

 كله صيحمت ريغ نم اهنم ايش مجرت وأ فلأو اهي سيلدتلا

 ايبسلا ءاوس نع لضو كلهآو

 ةياغ طاتحي نأ هتمارکو هنید ىلع صیرح لک یصوأف

 ةاضصمب اهتيفصت قرط فرعتب لوألا ردصلا ءابنأ ىف طايتحالا

 نرصلا هناحبس هللا لأسن مهفلا ريياعمب اهرايع هوجوو ملعلا

 . نوعلاو

 غلبم ثحابلا ىلع ىغخي أل هنإ : ىل لاقم ىف تلق دقو

 لک یف مهرکم ددجت هوجوو « رود لک یف مالسإلا ءادعآ ىعس

 ساسدنا تاياورلا نيودت دهع ىف مهركم ناولآ نمف . ةتبط

 بیذاکآ حیورتل مھٹایزآ ریغد نيعفلتم رابخألا ةلقن مهنم سانا

 ىلإ ةوعدلاب نيمئاقلا ةعمسو مالسإلا ه هعمس هوشی امم مهني

 ةريصب اوتؤي مل ةلقن ىلع ةربدملا بيذاكآألا كلت تجارف مالسإلا

 ىف اهب نوعردتي نودئاكلا لظ ىتح . بتكلا ىف اهودلخف ةدفان

 ةذباهج هلضف غلابب ماقآ هناحبس هلا نکل مالسإلاب ديكلل نرق لک



 ق ا

 جرهبن نم ٠ رايعلا ةيفاصلا ءابنآألا فرعتل طسقلا نيزاوملا عضت

 نيمآ زرح ىف مالسإلا ءابنآو مالسإلا ميلاعت تحبصأف رابخأآلا

 ا و اع تالا تا

 عادفإلا ةتيرط مالسإلا نم لينلا ىف برغلا باتك ةقيرط تناكو

 ىف جهنم نينرق ذنم مهل دج نأ ىلإ فرصلا تهبلاو درجملا

 کو

 ءانبآ نم مهب ةلص هل نم ذخآف . ءىرسبلا ىملعلا ثحبلا رهظمب

 ىنب نيب مهتالبعزخ رشنيو مهتاباتكب عدخنب . رارغألا قرشلا
 متحلا حبصآأف « رمآلا كلرادت بجوو ‹ رشلا ىرشتساف هموق

 مهردح اوذخأب نأ - مويلا ءايدآ جا لاا باتک ىلع مزاللا

 برغلاو قرشلا ىف ريسلا ىف ةنلؤملا بتكلا ءازإ مهتحلسآو

 قئاقحلا صيحمت ىف ىعسلا اوغعاضي نأو . اثيدحو اميدت

 مهمالقأل اولعجي نأ نودب .دقنلا لهأ دنع ةربتعملا نيزاوملاب
 تاناورلاو صضصقلا كبس ىف اود تلا ةلطملا ةرخلا

 نيطاتحم ةرايسلا ضحصلا ىف ةيبدألا تاعوضوملاو . ةيرصعلا
 ىلا نيثيرتم . بتكلا ىف مهلوقنو ہھئارآ عاديإ ىف طايتحالا ةياغ

 ا ا ا قا

 ىلع ءاضقلا مهيلع لهسي ةصاخ ةيقرشلا بتكلا لئاخد فرعت

 اک

 رع نالا نزلا يف ةا اا د ب رعلا تا وو

  AEEرص ۰

 . ین ادکه او عت اداف



 ) —. _ _ مالسالل ديكلا ىف خيراتلاربع نم

 ن ا و اا ا لا

 سصيحمن ىف ديج باتك وهو ىدنهلا ىنامعننا ىلبش ةمالعلل

 ةبسنلاب ءاطخحألا ليلق اهيف نيككشملا ىلع درلاو ةيوبنلا ةريسلا

 هنوشلزي اميف قرشلا باتك نم ريثك عادخنا بيرغلاو ٠ هريغ ىلإ
 .ءالوه تاغلۇمب لوا وا خیراتو ا
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 خيرات ىف - تادلجم ةرشع ىف - ىلاطيإلا وناتياك سنربلا
 ام رش نم هنآ عم اريخ هيلع ىنشيو تايلوحلاب فورعملا مالسإلا

 ثحابلا رهظمب هفلؤم رهاظت امهم عوضرملا اذه ىف بتك

 رو ا هاا ع ا نادرا ق اد او فول
 خيرات ىف نييبروألا نم فلأ نم دشأ نم هنأ عم یدنلرهلا یزود

 مالسإلا نع بذلل درجتملا ناك اذإف . قئاقحلل اهيوشت مالسإلا
 بتكلا رضأل اذكه افازج ءانثلا ليكي " هدبع خيشلا ةسردم ىف

 نوكت اذامف امهتمجرت ىلع الو نيباتكلا لصأ ىلع علطي نآ لبت

 ىف ارعلضتي نآ لبق برغلا هانم نم نولهني نيذلا ةبيبشلا لاح

 نع باذلا اذه اثم رش مالسإلا هلا ىقو - ؟ ةيقرشلا مولعلا

 مهعمو درهيلا نم نوقرشتسملا أدب مث - مالسإللا سدق میرح

 هقفلاو . ثيدحلاو . نارقلا مولعو « نآرقلا ىف نوثحبي مهريع

 اودجي نآ ةيغب لحنلا خيراتو . نيدلا لوصأ ملعو « هلوصآو
—- 

 )١( هدبع دمحم مالسالا خيش (۲) .اضر ديشر خيشلا .



 مالسالل دیکلا یف خیراتلاربع نم @

 َ حلا ىلع مهنآ مهاياحض عور ىف اوقليل لئاسملا ضعب

 لهانم ممي نم ةبقاع خغلا ىف عوقولاو . ةدراب ةسينغ هلك هديصب

 ةياقو هن امب ضايشلا قرشلا نيعم نم ىرت رب نأ لبق ترغلا

 هرات یف ي لا نم یی لا الہ اا ةيحورلا هتاحل

 . ةرثكلا

 ٠ مدلا ىرحملا ريهيز دلرغ هومملا زيرغلا اذه رطخآ نمو

 اده ىف ىضاملا . مالسأإلا ءادع ىف قيرعلا . هلحنلا ىدوهيلا

 ىداليملا نرتلا لثاوآ لاجر نم وهو . هتايح لوط ليبسلا

 ثيدحلا ىفو  نارقلا مواعو نارقلا ىف تاسارد هلو « نيرشعلا

 . نيملكتملا قرفو مالكلا ىفو . هلوصأو هتغلاو ٠ همولعو

 رداصم نس اهديصت صوصن نم ءاشي ام دیلرت یف رهام لاتحم

 نم هلمتحت ال ام اهليمحت ىف اطلاغم . هتياغ رانعاب هحعت

 كلت لزانم فالتخا العاحتمو .ةربصبلا اها دنع ىناعملا

 رصحشل ةملع ةنحل تلكش ولف ٠ ليوعتلاو ةتثلا ىف رداصملا

 : عاخملا ركاملا ىلع درلا لهسلو . نينيع ىذ لكل حبصلا
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 هدع ريع نم نييرهزالا ضعب ةفرعمب بتكل ا كنت ةمجرت نكل



 @ ت ا ا ا
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 ع ةباين نوكت . داضلاب نيقطانلا راظنأل اذكه مالسإلا ءادعأ

 ا اا لا ىلإ مهن ناكيكش لاصيإ ىف نيتتاغلا

 دحوألا مالسإلا لقعم : رهرالا ارال اهم نوکی نا متحتب

 هردض ا رخرالا ناك قدا رال نوک نا ف 2 ی ا

 اطورشم اهرشنو ریهیز دلوغ لاتمآ بتک ةمجرت یف نینس لب
 الإو ٠ ةداوه ريغ ىف ةصوقنم ريغ ةلماك اهيلع دودرلا ءاغيتساب

 رهظمب رهاظتلا ىف هنم ةبغر .هبجاو ضيقن لمع رهزألا ناك
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 دق نمزلا ةرياسم ضرم نأ عقاولاو . هيلع ةمألا لام قادغإ نمو

 ىلإو . رغصم راظنمب ىرشلا ىلإ رظنلا ىف ا ملاعلا عفوي

 ع هبلإ ةهجوملا تاءادتلا اعرسم ليف ربكم راظنمب ترغلا

 تاعامحلا تابغر نم ريثك لاغغإ عم . ةيمالسإ ريغ نا

 وأ نايدألا تارمتؤم ىلإ نيلثمم دافيإ ىف عرستيو « ةيمالسإلا

 مامتهالا لدب - ىقرشلاو ىبرغلا ملاعلا ىف عنارشلاو نينارقلا

 مولعلا ىف زرابلا صقنلا لامكتساو لخادلا ىف قورخلا عيقرتب

 ناروا ي فر تملا تاعياج لا تاش عير د ةف الا

 مرلعلا ىف علضتلل لب . عاقصألا كلت ىف مالسإلا رشنل

 لغ ر كلا تاعماخلا كات اا ىکا لع اللا

 ءافصي ىخاتيو . ىمالسإلا قرشلا وحن ةيحاستكا ةيئادع ضارغأ
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 رات تج يحلا لهآ حهانم نع ةفرحنملا هاذملاو لحنلار

 مهدرو ٠ مهنيب ءاخالاو بباحتلا عرزو . فئارطلا نيب بيرقتلا

 طاوم لاشغاو نايدآلا نيب اهيلع قشتملا لدتا ىلإ اعيمج

 فالتخا ال ةدلاخ ةك رتشم ةلاسر مهل نركتل فالخلاو ىاتشلا

 ديحوتب حهلت ىتلا تايعمجلا كلتو نوملسملا مه ةلوبحألا

 كاسمتسالا فقوم نم قرشلا مدق لالزتسا نوديري امنإ نايدآلا

 سحر بصعد تالا نا مسا مالس إلا هشم و  السلا ندب

 نم نيعلتبملا قولح ىف ةغئاس ةمقل ادكه حبصيف . هرجه

 غوش لر ال وغ تكتل نل ني لا

 نيدلا كلدو . حيرلا بهم بهم یف هنایک نوکیف . هدنع ةمارک الو

eكنع ىضرت نلرإ ىلاعت هنا لاق مالسإلا  

 لاق( و : مهتم عبتن ىتح ئراصنلا الو درهيل /

 لاقو ١۹( : نارمع لآ) ءمالسإلا هللا دنع نيدلا نإ
¥ 

 هت ېد +
uأ ت  E RRC 

 مهیلعو هيلع همالسو هنا تاولص هلا للسر متاخ هيلإ ةرعدلاب ماق

 ا



 @ ا ےک ا را

 ی لا ىقلخلاو كلا نالا لحعت هوا و

 انکو اند ظر كلا ت ىمالسإلا دشملا رک ددنتو ةعامحلا

 نس اضنأ ليزتو م موزيلا لا مالسإلا رحت نسم انتمارک و انترعو

 ةيح ةمأك ةمألا هذه تنوك ىتلا ةيمالسإلا ةديقعلا كلت سوننلا

 .ةدلاح ةرع تاد

 فارتعالا نايدألا رمتؤم ىلإ وضع ثعب ىفام لقآو

E EE .ا ةاواسملا مدت ىلع مالسالا ناب يهسملا مساب وال 3  

 عمجم فارتعا نم بسكن ادام مث . ضعبب رثک و باتکلا ضعبب

 هلعج ريغ عيرشتلا رداصم نم ىمالسإلا هقغلا نوكي نأب ىنونات

 نمم لیزه زازتعا اهو فورعملا ىنامورلا نوناقلا شص یت

 ةماع ىمالسإإلا هقغفلا نع ىبروالا عيرشتلا ذحأ غلبم فرعي ال

 خيرات نم رهظيامك ةرواجملا ةبسانمب ةصاح كلام هتف نعو

 ءالضف نم ىراينملا فولخم خيشلا فلأ دقو ميهسومل ةسينكلا

 ا امف ا م رصنملا ىرحهلا نروشلا رخاوآ ةيكلاملا

 دب رصملا لا راد و طظ ننحم وه و َ كلا تل ن بترغلا

 لهآ بتك نم ملعيو . ةعونتملا نونفلا ىف ٠٠۸١ مقر تحت

ENنم نمز ىف انمرلع ىلع ةلاع اوناک نيدلا مه اروأ لهآ  



 ماسالا دیکلا یف خیراتلاریع نم سس 8

 ی لمحن ام ةلازال یھ امنا مالسإلا دال ا مهعنانص ةطساأ وب

 ۰. يح ىیمالساإلا هتشلا 2 ةسادشلا داتتعا نم انس وشن ةرارف

 ءاوهأ ريغتب ريغتتو لدبتت ىتلا ةيعضولا نينارتلا فص ىف هلعجنل

 طابرلا اذه انيديآب انعطق دق نوكن كلذ ىف معدع د ادإف داكحنا

 ددو ٠ ةيعيرشت ىضوف ىف عقنف ءانكسامت ناک هب یدلا یرتبا

 مهعنانص ةطساوب نوريثيف مالسإلا ءادعأ رظن ىف اهتميق اهل ةياغ

 ىمالسإلا هقفلاب ساسملا بيبحت رخاو نيح نيب لخادلا ىف

 نيناوقلا نيبو هيب ةنراقمو بيرقتو ديحوت نم تالواحملا ىتشب

 لکو . حالصإلا مساب برغلا ةاغفصمب هلئاسمل ةشصتو ةقياسلا

 تاند تدخلا رهزألا ىف ةرطخلا هرداوب ا5

 رم وت ىدلا حيشلا نآ یرآ یناو ت تاهاحتالا هد لاحد ی

 دارأ اذإ ةيحان لك نم لقثلا ةياغ ىف ةك رتلا دحيس ابيرق رهزألا

 مالسإلا مولعو مالسإلل دحرأآلا لشتعملل حیشک هجحاوب مايتلا

 . قفوملاو ىداهلا وه هناحبس هاو رهزألاب ضرهنلاو بيذهتلاو

 .نيعمجأ هبحصو هلاو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو



 ىلع نب نسحلا نب دهاز دمحم دبونذ نارشغ ىجارلا هبتك

 يف مهخياشمو مهتبارقو مهتاهمآ نعو مهنع لا ىفع ىرثوكلا

 هلزنمب «ايلصمو ادماح ه ۱۳١۷ ةنس مرحملا ٠١ سيمخلا موي

 . ىلاعت هلا اهسرح ةرهاقلا ىف

 مالسالل ديكلا ىف خيراتلا ربع نم

EN eS fy 

e ۷ e ي و 



CDت ا ب  

 ہلاسرلا سرھف
 ةحشلا عوضوملا
 ىف مه رباثمو مهنع هلا ىضر ةباحصلا ةرباصم -

 1 . هللا نيد نع بدلا لیبس

 . ربيخ لهآو ةظيرق ونب ركم  ريضنلا ونب سئاسد -
 ائاواو . رسعو . رکی یبآ دهع ىف مالسإلا راشتنا -

 اسد ناف دم ي كلا اد ناه

 ىف هلقنتو ءادوسلا نباب فورعملا ًآابس نب هتلا دبع
 رصم هلوزن . ةفوكلا نم هدرط . نيملسملا راصمآ

 o ةف رك اع وا لوق .ةعچ لام ةو
 .مازر نبا لازقآ . خسانتلاب مهداقتعاو ةلغعاجشالا =

 نباو . ىدادغبلا رهاقلا دبعو . ىنالقابلاو

 .رحح نباو هطبسو . ىزوجلا نباو . ىناعمسلا

 ةحص معدب - نولوط نب سمشلاو . ىواخسلاو
 ET ... . 'نييديبعلا» نييمطاشلا بست

 اوناک نييمطاغلا نب حک ناو س یب لوق =

f 

 لوق . سلک نب بوتعی نع ریثک نبا لوق . ادوهب

 نالا لالا الا رجهتا باخلا ميلست

a IMO TS حامل ىدوهيلا 



 8 س ےک ت < ا < ی ا

 نبا ل .هنیأ ا مكاحلا نع اک نبا ا .

 ةدم . مكاحلا ملظ نع 'مظ ا ج ا

a 8 : 1 . « 

 . ىصقألا دحسملا ی دوهنلا کوک لامس الا

 هلحم تاحت ص ىلع رصمد نييمطاغلل ةياعدلا -

 ET حيراتلل نييمطاشلا ةيعاد ةطلاغم . ةلاسرلا

 نم ةيوسبعلا هغناطلاو ةيناتعلا ةينناطلا سیر لوت

 ةنومك نبا . ةفسلفلاو بطلا مولع ىف دوهيلا ةعارب -

 .هب ىفاصرلاو ىواهزلا ىقدص ليمج باحعإو

 ذخآ .ىسلدنألا ىسوم نارمع وبأ نوميم نبا -
 E .نويميم نبا ىر ؛ةيميت نبا" ىنارحلا خيشلا

 ملعلا ىف اكلم نبا ىأرل ىنارحلا خيشلا عيسوت -

 نع هريسفت ىف ىسلدنألا نايح ىبأ لوق . ةدارإلاو

“| e ۳ 



 ها ا دک یف ترانا رغ نف تج @

 مايق . ىمالسإلا ىرشلا ىلع فويسلا ديرجت ىف

 Oy .ىحيسملا نيدلا حالصإب نييرثوللا

 ةيذاكلا تاياعدلا نم هملأتو یرساکود یر

 as .ةهلا ةثالث مالسإلل نآب لوق . مالسإلا دض

 ىف نيملسملا مانصأ نع لراش كلملا ثحب -

 ا وو ر فا ا

E E EEبترغلا ةاعد رهاظت : مالسإلا  

 حخيراتلل ةهوشملا قرشلا بتك نم صوصن ضعب

 . ةعيشلا ةالغو ًابس نبا لايذأ فيلأت نم ىمالسإإلا

 O a e .ىربطلا

 نب فشيس . ىیزاغملا بحاص قاحسا نب دمحم -

 a o e . ىميمتلا رمع

 ت دو اه اا ا نا

 ديدخ تولسا :لرآلا ردصلا انآ ىف طاتخالا

 o .هنم لينلا ةلواحم ىف مالسإإلا ءادعأل

 نرقلا ف ةالتالا دص ت رحلا ءال غ تال و

 باتكو رانملا بحاص .هدعبامو رشع نسانشلا

 خيراتو ىلاطيإلا وناتياك سنربلل ؛تايلوحلا»



 مالسالل ديكلا ىف خیرانلا ربع نم

 عوصرملا

 ءا یدل لا ق رال (مالساإإلا

E Eمولعو « نارقلا ىف ثحبلا  

 ةيغب نيدلا لوصأو . هقغفلاو . ثيدحلاو . خيراتلا
 ريز دلرغ سالا حا اف اود نا

 r O E ا مالسإال هتراد عو

RE E O اهلاتمآو ریهبز لری 

 هه لا شاو ناد الا رت ف كارت وا #

 ےب . |

 sinuinsEnQNORHACCVLTICAVEPGLnNOnNAVLHOCENEVIHITDYENEOTAVDECLENGUPOBODERAVINSINGGDELITIGRHISnGraADNEARS 5 هع
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 ىلع ةاقلملا ةليقثلا ةكرتلاو رهزألا ةخيشم بجاو -

e ES AEA CO ةهخيشملا لوت نم قتاع. 
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